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Pla de convivència del centre  
  BENVINGUDA A L’ESCOLA 

 
 

Marc legal Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de                   
convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte educatiu de centre. 

En una societat actual on es recull cada cop més evidències de la complexitat i la pluralitat 
en la que està composta, el pla de convivència que es presenta pretén donar un marc real 
d’actuacions entorn l’educació intercultural que es viu a l’escola i fer d’ella una oportunitat 
d’aprenentatge on creixi la confiança, l’apropament individual i el respecte a la diversitat. 

Així, la convivència és el valor primordial de tota societat desenvolupada que conrea la 
pau, és a dir, d’aquella societat que assumeix el conflicte com a oportunitat i utilitza el 
diàleg per resoldre les qüestions que es poden plantejar quotidianament. Ara mateix és un 
dels objectius més valuosos en un món on les distàncies s’escurcen, però els desequilibris 
tendeixen a augmentar. 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el seu article 2 sobre Principis rectors del 
sistema educatiu, estableix que el sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la 
Constitució i per l’Estatut, es regeix, entre altres, pel principi general del foment de la pau i 
el respecte dels drets humans. 
 
Document aprovat en sessió de Claustre telemàtic el 18 de març de 2020 i amb el suport del Consell Escolar 
a qui degudament s’ha presentat seguidament de manera telemàtica i extraordinària.Ha estat elaborat pels 
membres de la Comissió establerta per garantir la seva elaboració, consecució i seguiment a l’escola i 
revisat pels mestres docents durant el curs 2019-2020. 
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1. Introducció. Definició del Pla de Convivència  

Des del nostre punt de vista, entenem que un bon clima de convivència és necessari 
perquè la tasca dels i les docents i l’aprofitament de l’alumnat tinguin resultats efectius i es 
realitzin en les millors condicions. Com a concepte de convivència no ens limitem a la 
consideració de la mala conducta o dels problemes de disciplina; pensem sobretot, en un 
projecte global d’organització del centre i de les aules des de la perspectiva d’un 
tractament educatiu del conflicte i de l’aprofitament de tots els recursos humans que, com 
a centre, tenim al nostre abast (professors/es, pares i mares, alumnat, professionals 
d’altres institucions...). Doncs, pretén planificar mesures de prevenció de conflictes i, si es 
dóna el cas, la seva gestió positiva.  

La implicació de tots/es els qui participem en la vida escolar és fonamental: 
professorat, alumnat i famílies, juntament amb personal PAS i altres membres de la 
comunitat educativa. El pla de convivència planteja actuacions que afecten els tres àmbits. 
Així, cal que el professorat i les famílies siguin sensibles a la necessitat d’intervenir per 
fomentar la pau, un bon clima i afavorir els actes de disciplina, i, alhora, cal dotar-los 
d’eines per a la detecció, l’abordatge i la resolució dels conflictes. Els i les  docents 
compten amb unes pautes d’actuació clares i homogènies que garanteixen un treball 
sobre la convivència igual per a tothom. D’altra banda, s’ha de formar l’alumnat a fi que 
assumeixi un paper actiu en la gestió de la convivència; i alhora s’ha de garantir que en 
tot moment es trobi segur i integrat en l’ambient del centre i sigui capaç de tractar les 
persones amb respecte.  

És la voluntat d’aquest Pla de Convivència presentar aquells trets diferencials i focus de 
convivència a l’escola. Pretén com objectiu general oferir canals comunicatius i canals 
de benvinguda per capacitar a tot l'alumnat i les seves famílies, i amb elles la resta de 
la comunitat escolar al benestar i al confort de sentir-se benvingut/da i afavorir així la 
convivència i la gestió positiva dels conflictes. En aquest sentit, els plantejaments inicials 
giren al voltant dels elements de diagnosi, orientacions i recursos que disposa el centre 
recollits durant els cursos 2016-2017-2018-2019-2020. 

Les accions que s’hi proposen són abordades des de tres nivells diferents: els valors i les 
actituds per afavorir la convivència, la resolució de conflictes basat en el diàleg i el 
marc organitzatiu que garanteix el seu funcionament. Així mateix, aquestes accions van 
adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents: aula, centre i entorn, 
entenent que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d'intervenció afavoreix la 
transferència d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals. 
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2. Composició i coordinació de Convivència    
 
La comissió de convivència la integrarà:  
a)  La directora del centre, que la presidirà.  
b)  La cap d’estudis.  
c) Un/a representant del professorat, elegit/da pel claustre de professors.Acta claustre  
d) Un/a representant dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes, elegit/da per i 
entre els representants del Consell Escolar. Acta consell escolar.  
 
Un dels membres que l’ integrin ha d’actuar com a nexe de relació de la comunitat escolar 
amb l’administració educativa sense perjudici de les competències de representació 
legalment atribuïdes a les direccions dels centres.  S'escollirà per elecció a l’inici de curs tot 
procurant calendaritzar les trobades pel foment i seguiment del Pla. 
 

Funcions dels membres de la comissió de convivència 
 
Col·laborar en la planificació, l'aplicació i el seguiment del projecte de convivència. 

 
En els centres sostinguts amb fons públics, el titular és qui aprova el Pla de 
Convivència, un cop escoltat el consell escolar, que té les funcions d’assessorament i 
consulta. 
El seguiment i l’avaluació del Pla de convivència correspon a la direcció del centre, amb 
la col·laboració de la comissió de convivència, el claustre i el suport del consell escolar. 
L’avaluació s'ha de fer a partir dels indicadors d’avaluació elaborats per a cada objectiu 
específic. 
 

 Objectius específics Seguiment i Control 

1. Establir calendari anual de reunions amb tota 
la comunitat educativa; MESTRES, JUNTA 
AMPA, DELEGATS per a programar 
conjuntament. 

Google calendar d’escola compartit 

2. Fomentar dinàmiques escolars per a afavorir 
les relacions basades en l’educació emocional 
(interpersonals-intrapersonals). 

Guàrdies de pati setmanal comunitats 
 
 

3. Incloure el valor estrella com eix vertebrador 
en festes i altres activitats d’escola per a 
emfatitzar el sentit compartit d’escola. 

Valor estrella unificat en claustre- 
consens 

4. Afavorir entorns de diàleg amb l’alumnat en 
sessions de tutoria amb gran grup i tutoria 
individual per a establir vincles de cohesió.  

Calendari setmanal, guàrdies de pati, 
delegats/des, compromisos agenda 
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5. Fer ús de l’agenda, de les entrevistes i de les 
actes de reunió com a font de recull per a la 
mediació informativa i la cultura del diàleg. 

Enquesta final de curs amb pregunta 
explícita 

6. Establir canals de participació per a millorar el 
caliu de centre escolar. 

Jornades esportives 
Tallers biblioteca Sav 
Visita rialla 
Residència-Casal 
Ajuntament 
POC-TERA 
formació interna i externa 
Unificació  

7. Incloure un pla d’acollida a mestres, alumnat i 
famílies amb la finalitat de sentir-se 
benvingut/da al centre. 

Espai digital segur 
@escolajoancasas.cat 

 
 
Indicadors de seguiment del pla: 
 

a. Nombre de trobades amb famílies calendaritzades a cada curs. 
b. Nombre de participacions a cada trobada. 
c. Sessions formatives docents. Sessions dinamitzades al PAT amb gran grup. 
d. Presència del valor estrella a les 5 festes escolars. 
e. Registre de consens i acords a l’agenda de l’alumnat- tutoria individual. 
f. % de participació en sessions d’intercanvi i foment del vincle internivells. 
g. Nombre de visites a les reunions d’inici de curs. 
h. Recull de memòria amb aportacions concretes per properes edicions. 

 

3. OBJECTIUS GENERALS. OBJECTIUS ESPECÍFICS. CONTINGUTS. 

Objectius generals del pla de convivència 
● Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat 

escolar. 
● Ajudar a cada infant a relacionar-se amb si mateix i amb la resta de persones. 
● Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors 

compartits. 
● Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió 

del conflicte. 
● Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan 

possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. 
● Definir un Pla de benvinguda. 
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Objectius específics a l’Escola Joan Casas 
● Establir calendari anual de reunions amb tots els/les membres que formen part de 

la comunitat educativa; ALUMNAT, LES SEVES FAMÍLIES I EL PROFESSORAT 
juntament amb especialistes i monitoratge per a intercanviar aspectes escolars. 

● Fomentar dinàmiques escolars per afavorir les relacions basades en l’educació 
emocional (interpersonals-intrapersonals) 

● Incloure el valor estrella com eix vertebrador en festes i altres activitats d’escola 
per tenir vincle unificat amb la comunitat educativa. 

● Afavorir entorns de diàleg amb l’alumnat en sessions de tutoria amb gran grup i 
tutoria individual per escoltar, consensuar i recollir el dia a dia.  

● Incloure calendari de reunió de delegats/des d’aula i delegats/des ambientals per 
assignar tasques concretes vinculades a la realitat de l’escola 

● Fer ús de l’agenda, de les entrevistes i de les actes de reunió com a font de recull 
per a la mediació informativa i la cultura del diàleg. 

● Establir canals de participació per a millorar el caliu i el benestar del centre 
escolar. 

● Incloure un pla d’acollida per a docents, alumnat i famílies. 
● Garantir el grau de satisfacció alt dels nouvinguts/des en un clima de convivència 

real per afavorir el benestar i l’acollida al centre. 
.  
Continguts referents del pla de Convivència a l’escola:  

● La concreció de la contextualització del centre recollida en el Projecte educatiu, on 
s'inclouen els trets més destacats del centre i el seu entorn en relació amb els 
factors que poden incidir en la convivència. (PEC) 

● La diagnosi de la situació de la convivència en el centre que permet determinar els 
punts forts i febles i les necessitats del centre educatiu en matèria de 
convivència.(annex 4) 

● La formulació dels objectius específics d'acord amb el Projecte educatiu de centre, 
els objectius generals del Projecte de convivència del Departament d’Educació i les 
necessitats detectades.(PdC) 

● La formulació dels indicadors d’avaluació que permetin conèixer el grau 
d’assoliment dels objectius específics.(PGA) 

● La concreció de les mesures de prevenció, detecció i intervenció educatives 
orientades a aconseguir els objectius específics. Aquestes mesures estaran 
temporalitzades (PAT). 

● La concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de 
conflictes greument perjudicials per a la convivència (NOFC). 

4.  BENVINGUDA. CANAL COMUNICATIU. EIX DEL PLA. 

L’escola forma part de la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat de Catalunya per 
tant, és una escola pública, catalana, laica, respectuosa amb la pluralitat, inclusiva i 
democràtica com a principis identitaris unitaris. 
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Benvinguda: Pla d’acollida al centre. 
Com a centre formador l’escola garanteix que tothom se’n pugui sentir part implicada. En 
aquest sentit, la comunicació representa un dels valors principals per aconseguir un bon 
clima de treball i considerem la capacitat d’escolta activa com a eina bàsica de 
funcionament. El personal docent ha de saber acollir i actuar de manera endreçada per a 
fer efectiva una bona benvinguda al centre. S’ha de garantir que la informació arriba als 
nous usuaris i membres de la comunitat així com també, que aquesta informació flueixi de 
forma recíproca per tal que tothom se senti escoltat. Amb aquesta finalitat, es confecciona 
aquest pla i el seu desplegament amb document propi de benvinguda i de tractament de 
gènere. Aquests s’incorporen com documents adjunts al protocol d’acollida de mestres 
que ja disposa l’escola. Document en format paper a la sala de mestres i còpia digital al 
Drive compartit d’escola.  Tots ells com documents de referència vius que s’ajusten a la 
realitat del centre. 
 
Canals comunicatius del centre 
L’Escola disposa de diferents canals comunicatius per a garantir i així facilitar l’arribada 
d’informació al professorat , a l’alumnat,  a les famílies i la resta de comunitat educativa. 

- Web pública 
- Mitjans electrònics i digitals (@escolajoancasas.cat), telf  
- Ús del paper: autoritzacions, consentiment i espais informatius: murals 

 
Eix vertebral de benvinguda al centre: 
- Alumnat 
Qui l’acull? Seran els/les delegats/des del grup assignat qui s'ocupen de les tasques de 

recepció i benvinguda. 
Quan? Respectant el calendari escolar i de nova incorporació 
Material: normes de convivència a l’agenda  
- Mestres interins/es i substituts/es 
Qui l’acull? Equip directiu, Personal PAS, Consergeria, Coordinador/a de comunitat, 

paral·lel/la. Quan? Segons calendari d’entrada al centre. 
Material: pla d’acollida a la sala de mestres, web d’escola, DRIVE compartit, mail 

corporatiu 
- Personal docent: pràctiques i altres convenis de practicants al centre 
Qui l’acull? Equip directiu, Coordinadors/es de comunitats i Tutor/a assignada 
Quan? Segons calendari 
Material: documents de referència en format paper al despatx equip directiu, web 

d’escola, sala de mestres 
- Famílies AMPA 
Qui l’acull? Equip directiu,  personal PAS, membres d’AMPA, administrativa AMPA, 

consergeria 
Quan? Segons calendari 
Material: carpeta escola, quota economia, informacions extraescolars, agenda 
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4.1 Rutines de benvinguda  
 

La benvinguda a l’escola és un moment primordial per crear un clima positiu entre els/les 
membres que la fem dia a dia possible. Per això ens és important detectar i fer créixer 
aquelles RUTINES que sabem són afavoridores d’un bon clima escolar i un bon clima a 
l’aula.  

 
És important que el/la docent es mostri proper als infants, saludant individualment a cada 
alumne/a quan arriba a l’aula, pronunciant el seu nom, dirigint la mirada cap a ell/a i, si és 
possible, dedicant-li un gest o unes paraules. Un cop a l’aula, la primera estona del dia es 
destinarà a procedir buidar motxilla i estris personals al penjador i espais d’aula. A Infantil 
es dedica la rotllana a realitzar el bon dia (alumnat, clima i calendari). A primària 
s’estableixen els càrrecs de data a la pissarra, registre d’assistència (revisió del mestre) i 
fer una petita rutina de càlcul, dictat i lectura silenciosa mirant de mantenir un ambient 
afavoridor d’atenció, calma i escolta activa. 
 
Un dels factors claus per afavorir la creació d’un bon clima d’estudi és la participació i la 
implicació en les diferents propostes i decisions.  Així doncs, es demana la confecció 
durant les primeres setmanes de curs per l’elaboració d’unes normes bàsiques de 
convivència dins de l’aula/centre que facilitin la regulació del petit i gran grup. L’escola 
promou la participació en la socialització de material i la reutilització de llibres. Les 
agrupacions setmanals, segons àrees i grups també afavoreixen el clima que socilalitza i 
responsabilitza l’alumnat a respectar i garantir les normes grupals i d’ús col·lectiu. 
 

5. LA CULTURA D’ESCOLA, EL DIÀLEG, EL VALOR ESTRELLA. 

 
A Catalunya, on les onades migratòries s’han produït en els darrers 15 anys s’ha anat 
teixint un model intercultural que vol construir un futur compartit i cohesionat. Ser 
ciutadans/es d’una societat multicultural requereix una nova manera d’entendre el món i 
unes competències per viure-hi. Els tres eixos bàsics sobre els quals s’ha de basar aquest 
model intercultural són: la igualtat d’oportunitats, el reconeixement individual i el valor de la 
diferència.  
 
En relació amb la millora de la convivència en l’àmbit escolar és una tasca que estem tot 
l’equip implicat i que repercuteix a tots els sectors de la comunitat educativa. La 
convivència ha de ser favorable per constituir el caliu referent i donar resposta a la 
complexitat que suposa el treball docent amb infants en un sistema inclusiu.Cal veure’ns 
immersos en hàbits de convivència, de respecte mutu i de participació responsable que 
fomentin el bon clima afavoridor d’experiències positives en la vida del centre educatiu.  
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El dia a dia està ple de petits detalls rics en coneixements compartits. L’escola s’implica 
amb valors i actituds afavoridores de diàlegs, per compartir idees, impressions i en 
definitiva visions. Una manera sistemàtica de compartir com és l’aula és incloure espais 
per afavorir el diàleg com entorn perfecte per distingir els valors i les actituds que 
s’encaminen a: 

-  la millora de les relacions grupals i les seves relacions micro socials.  
- el desenvolupament integral de l’alumnat i les seves relacions interpersonals i 

intrapersonals. 
 

5.1 La cultura del diàleg 

El diàleg és una eina bàsica a l’escola. 
És una capacitat bàsica per comunicar-nos els uns amb els altres, i com a tal, necessita 
d’un aprenentatge que s’ha de potenciar dia a dia a l’escola. És bàsic que des de ben 
petits, fomentem el diàleg entre tota la comunitat educativa. El diàleg va relacionat 
directament amb els valors. Per aconseguir dur a terme un diàleg constructiu són 
necessaris un seguit de valors on destaquem el desig de participació, respecte mutu, 
serenitat, etc. En definitiva el diàleg suposa tenir una actitud d'escolta activa i estar 
disposat a canviar d'opinió davant els arguments d’altres persones. 
 
A l’escola es potencien espais i moments compartits, tant des d'un punt de vista social i 
cultural com intergeneracional, que faciliten el coneixement i el reconeixement de les 
persones que conviuen en aquest context per així  potenciar la confiança mútua i propiciar 
la conversa, el diàleg i la reflexió. És bàsic, per a la convivència, parlar molt i escoltar més, 
i fer-ho amb un to optimista i positiu. Per això, des de l’inici de l’escolaritat els infants 
s’eduquen basant-se en la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 
Per aconseguir aquesta cultura és necessari que els alumnes interaccionin, és coneguin, 
hi hagi un bon clima i ambient escolar, així com implicació davant les propostes que van 
sorgint. 
 
Així al centre educatiu és un espai on es fomenta: 

● El diàleg espontani en situacions en què els infants tenen la necessitat de dialogar 
sobre algún tema que els interessi. 

● El diàleg en petit grup on es potencia la participació de tots els infants. 
● Les assemblees on es creen espais on reflexionar sobre algún tema. 
● Les tutories i la figura de delegat/da, on els infants tenen la possibilitat d’expressar 

la seva opinió i realitzar propostes.  
● Les tutories individualitzades, donant la oportunitat als nens i nenes  per poder-se 

explicar, escoltar les seves realitats i causistiques personals. 
 

Per poder preparar als infants a relacionar-se de la manera més òptima, és necessari que 
vegin i escoltin models saludables, on tothom s’expressa amb un llenguatge sense 

sexismes i tenint compte la diversitat familiar que actualment ens envolta. 
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5.2 El valor estrella 

L’escola s’ha de caracteritzar per fer un treball transversal sobre els valors, tant pel que fa 
a la dinàmica de l’escola com al treball en les diferents matèries i/o àrees. És bàsic per 
aconseguir que els infants prenguin consciència de determinats valors com ara oferir 
models positius, de col·laboració i respecte mutu, tot valorant les idees i diferències 
pròpies. Només d’aquesta manera podran arribar a ser persones responsables, 
respectuoses, positives, col·laboradores i implicades en la societat en què vivim. 
 
Tot i que s’inclouen a diari valors en l’entorn escolar, aquesta escola es vol caracteritzar 
per promoure i destacar un sol valor com valor estrella per a cada curs. La proposta es 
vincula directament amb el projecte interdisciplinar i sovint amb les tendències i valors que 
sorgeixen entre el claustre i alumnat. A les festes hi és present així com en d’altres 
propostes curriculars. 
A continuació detallem les accions que es realitzen 
 

ACCIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ ON QUEDA RECOLLIT  

Tria del valor 
estrella 

Claustre juny memòria PGA 

Dinàmiques 
d’aula 

Tutors Tot l’any/ 1 sessió 
grup/1/2 ind 

PAT 

Foment fora de 
l’aula 

Tutor i mestres que 
intervenen 
grup-classe 

Festes i tutories PAT 

 

6. CONVIVÈNCIA 

Captura extreta del PEC, document que ens autentica i ens identifica com a comunitat.  
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L’actual tractament de la convivència al centre té un enfocament constructivista, global i 
positiu: així les actuacions tutorials van encaminades al desenvolupament de 
comportaments adequats per a conviure millor i preveure els conflictes a través de la 
participació, de la comunicació i de la pertinença al grup. 
 
A continuació es detallen actuacions internes que s’organitzen a l’escola per emfatitzar i 
tenir present el camí dels valors entorn la solidaritat, les actituds de participació, la 
implicació amb la comunitat i la motivació individual i col·lectiva en l’esforç.  
 
 

ACTUACIONS INTERNES DE CENTRE 
 

ACTIVITATS ORGANITZACIÓ - CURSOS IMPLICATS TEMPORALITZACIÓ 

PAT d’escola alumnat/famílies/mestres durant tot el curs 

Reunions inici de curs orientacions de nivells abans inici del curs 

Reunions personals 
famílies 

cada tutoria i especialistes si s’escau dimarts concertats 

Valor estrella anual comunitat educativa curs vigent 

Delegat/da d’aula grup tutorial reunió mensual 

Festes d’escola comunitat educativa 5 anuals 

Bibliopati Tot l’alumnat.  1 sessió trimestral 

Apadrinament lector Alumnat d’EP4 apadrina a alumnat d’EP1 Tot el curs 

Jornades matemàtiques  L’alumnat de EP6 ajuda i col·labora amb EI Segon trimestre 

Suport dels grans L’alumnat de EP6 ajuda i col·labora amb EI Segons calendari 

Tallers intercicles  Tot l’alumnat d’EI realitza diverses activitats en 
grups heterogenis 

Segon i tercer 
trimestre 

Colònies  Cursos implicats: EI3, EP3 i EP6 Segons calendari 

Sortides, excursions Dues excursions de tot el dia durant el curs 
Una sortida per l’entorn proper, mínim 

Segons calendari 
tots els nivells 

POC (projecte del 
Protagonista, Oficis i 
Conferències. 

L’alumnat d’educació infantil junt amb les seves 
famílies disposen d’una tarda per a realitzar 
l’activitat amb la resta del grup classe i la tutora 

Al llarg del curs 

Delegats/des 
ambientals 

Alumnat de primària Tot el curs 
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Programa de Fruita Fruita de temporada segons calendari 

Dia internacional de x Comunitat educativa segons calendari 

Setmana matemàtica Activitat conjunta tots els nivells març, 14 

Setmana cultural Jocs Florals i Danses d’arreu del món abril, 23 

ACTUACIONS AMB ENTITATS DEL POBLE 

ACTIVITATS ORGANITZACIÓ - CURSOS IMPLICATS TEMPORALITZACIÓ 

Visita Llar d’infants L’alumnat d’EI1 visita la llar d’infants Xauxa: 
canten la nadala i reciten el poema de Nadal 
EI visita la Rialla i el Parc de Bombers 

Finals primer 
trimestre 
 
Tercer 
trimestre 

Visita Casal d’avis L’alumnat d’EP3 canta nadales al Casal d’avis 
de SAV 

Finals primer 
trimestre 

Visita residència L’alumnat d’EP6 canta nadales a la gent gran 
de la Residència de Can Sauleda 

Finals primer 
trimestre 

SORTIDA DE 
L’ENTORN 

EI programa visita a l’església de Sant Lleïr 
EP segueix la programació d’escola 

Primer trimestre 
Segon i Tercer 

ACTUACIONS AMB ENTITATS EXTERNES 

ACTIVITATS ORGANITZACIÓ - CURSOS IMPLICATS TEMPORALITZACIÓ 

Activitats culturals Tres activitats culturals durant el curs una al trimestre 

Jornades Esportives Vincle amb EP6 d’altres escoles juny 

Prim-Secun Delegats/des ens expliquen pas d’etapa tercer trimestre 

Serveis Educatius Seminaris, Trobades i Reunions calendari escolar 

Les MINIS SAV voluntari esportiu Primer trimestre 

BiB SAV- Activitats 
culturals  

Tot l’alumnat Durant tot el curs 

Fundació i projectes 
solidaris 

Tota la comunitat educativa 
recollida de taps de plàstic, roba , piles 

Durant tot el curs 

Centre formador- 
Universitats 

Estudiants en pràctiques Durant el segon i 
tercer trimestre 

 

Protocols per a la millora de la convivència 

El Projecte de convivència inclou la concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes                  
greument perjudicials per a la convivència.  
Els protocols que el Departament ofereix als centres es poden consultar al Catàleg de protocols i marcs d'actuació del Portal de                     
centres. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Educació Infantil i Primària 

ESCOLA JOAN CASAS 
Carrer Ramon Berenguer IV, n.21 
08459 Sant Antoni de Vilamajor 
Tel.93 845 21 50 
https://agora.xtec.cat/esc-joancasas/ 

 
 

Pla d’acollida del centre  
alumnat- famílies- docents 

 
 

 
Normativa d'aplicació (convivència i clima escolar)  
. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006).  
. Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de                    
02.05.2008)  
. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009).  
. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (DOGC núm. 5641,                    
de 2.6.2010).  
. Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i                 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (DOGC núm. 6730, de 17.10.2014).  
. Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.07.2015).  
. Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu                 
inclusiu (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017).  
. Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).  
. Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu                  
professional docent (DOGC núm. 5753, d'11.11.2010).  
. Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte                 
de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre (DOGC núm. 7336, de                  
17.03.2017).  
 
 
Document aprovat en sessió de Claustre telemàtic el 18 de març de 2020 i amb el suport del Consell Escolar 
a qui degudament s’ha presentat seguidament de manera telemàtica i extraordinària.Ha estat elaborat pels 
membres de la Comissió establerta per garantir la seva elaboració, consecució i seguiment a l’escola i 
revisat pels mestres docents durant el curs 2019-2020. 
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INDEX 

 
Introducció: Acollida de l’alumnat i les seves famílies 
 
1. Principis que han d’orientar l’acció d’acollida de l’alumnat. 

1.1. Respecte a les famílies. 
1.2. Respecte a l’alumnat. 
1.3. Respecte al professorat. 
1.4. Respecte als equips d’assessorament extern. 

2. Acollida a les famílies. Quan s’inicia l’escolarització als 3 anys o altres 
cursos durant el procés de preinscripció i matrícula. 

2.1. Formalització de la preinscripció. 
2.2. Formalització de la matrícula. 
2.3. Carta a les famílies. 
2.4. Reunió amb les famílies d’alumnat nou matriculat. 
2.5. Criteris que segueix l’escola per generar els grups tutorials (3a). 

2.6. Entrada progressiva de l’alumnat de 3 anys. 
2.7. Actuacions de l’equip docent / coordinació llar d’infants. 
2.8. Si l’alumn@ ja han estat escolaritzats anteriorment. 

3. Acollida d’alumnat. Quan l’alumnat s’incorpora un cop iniciat el curs. 
3.1. Si l’alumn@ ja ha estat escolaritzar anteriorment al sistema 

educatiu català. 
4. Alumnat de nova incorporació al sistema educatiu català. 

4.1. Actuacions de tutoria. 
4.2. Estratègies comunicatives per tot l’equip docent. 

5. Incorporació d’alumnat amb necessitats educatives especials. 
6. Acollida dels mestres. Document d’inici de curs i pla d’acollida. 

6.1. Organització general: Criteris de no assistència al centre. 
6.2. Cultura de centre. 
6.3. Organització bàsica de mestres nouvinguts i organitzacions d’aula. 
6.4. Organització metodològica d’escola. 

7. Acollida dels nous membres del Consell Escolar. 
8. Annex 
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INTRODUCCIÓ 

 
Un pla d’acollida és el conjunt d’actuacions que un centre educatiu posa en marxa per tal 
de facilitar l’adaptació de l’alumnat que s’incorpora de nou al centre. S’acostuma a referir a 
alumnes que provenen d’altres països i que han de portar a terme un procés d’adaptació 
escolar i d’aprenentatge de la llengua. 
Nosaltres entenem també el pla d’acollida d’una manera més àmplia, referit a tots els 
alumnes, i les seves famílies, que inicien l’escolarització al centre en qualsevol 
circumstància i en qualsevol moment del curs escolar. Tanmateix volem incloure en 
aquest pla, l’acollida als mestres i resta de comunitat educativa. 
 

La matrícula viva de l’escola no és una xifra simbòlicament alta, acostuma a oscil·lar entre el 3% a 
educació infantil i un 7% a educació primària.  
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1. Principis que han d’orientar l’acció d’acollida de l’alumnat 

 
1.1. Respecte a les famílies. 
Informar les famílies del funcionament i organització de la institució escolar.  
El Centre ha d’acollir la família i contextualitzar la funció de l’escola. Cal tenir present que 
no totes les famílies tenen els mateixos trets culturals i les expectatives que tenen 
dipositades en l’escola poden ser diferents. Aquestes circumstàncies poden condicionar 
les actuacions a desenvolupar i en alguns casos caldrà personalitzar en funció de la 
situació i origen de cada alumne/a. Sovint el que el centre pot considerar manca de 
participació o despreocupació no és altre cosa que desconeixement respecte el context 
escolar. 
L’acollida i recepció es realitza en paral·lel amb els serveis vinculats amb AMPA. 

● A nivell administratiu es dota a les famílies el plec documental a retornar 
signada i emplenada. 

● S’informa del web d’escola en relació a autoritzacions i altres formalitats. 
● Acompanyament i mostra de les instal·lacions si s’escau. 
● Incorporació immediata a la base de dades del centre. 

 
1.2. Respecte a l’alumnat. 
L’acollida i recepció es realitza en paral·lel amb els tutors i especialistes. 

– Assegurar un bon acolliment a l’aula i al centre. 
– Preveure potenciar i programar situacions en les quals la interrelació amb els 
companys sigui constant. 
– Assegurar el coneixement i l’adquisició progressiva dels hàbits i normes escolars. 
– Prioritzar en el procés inicial, els continguts de la llengua en situació 
comunicativa, les rutines d’aula i l’organització escolar facilitant i promovent la 
participació activa de l’alumne/a nouvingut. 
 

1.3. Respecte al professorat. 
Cal enfocar de forma global les actuacions curriculars articulant-les a partir de la 
coordinació amb el/la tutor/a paral·lel. Les actituds favorables, la sensibilitat, l’empatia, el 
respecte.... I els coneixements bàsics d’altres cultures faciliten l’adaptació tant a l’alumnat 
com a les famílies i un acostament també amb l’escola. 
 
1.4. Respecte als equips d’assessorament externs. 
Es pot demanar la col·laboració dels serveis i programes educatius del Departament 
d’Educació. En el cas d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu català, es pot 
sol·licitar la intervenció de l’equip d’assessorament LIC.  
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2. Acollida a les famílies. Quan s’inicia l’escolarització als tres anys o 

altres cursos durant el procés de preinscripció i matrícula. 
 
2.1 Formalització de la preinscripció 
En el moment de formalitzar la preinscripció, qui atengui la família, ja sigui l’equip directiu 
o l’administrativa, lliurarà junt amb el full de preinscripció un tríptic amb Informació del 
centre (annex 1) el qual contindrà els següents apartats : 
❏ Dades generals. 
❏ Trets d’identitat del Projecte Educatiu. Projecte lingüístic. Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre. 
❏ Trets destacats dels Projectes d’escola. 
❏ Horari general del centre i calendari acadèmic. 
❏ Celebracions, festes, sortides, agenda... 
❏ Comunicació família - escola (reunions, entrevistes, informes). 
❏ Organització del subministrament: material fungible, dessuadora, agenda, llibres de 

text. 
❏ Programes que es desenvolupen. 

Serveis que el centre ofereix, preus, si s’escau, i funcionament: 
- ESCOLA: programa reutilització de llibres, material socialitzat, servei d’acollida, de 
logopeda, transport del consell comarcal. 
- AMPA: Menjador, Activitats extraescolars, Agenda, Bata i dessuadora de l’escola. 
- AJUNT: Serveis socioeducatius, beques i altres suports. 
 
2.2 Formalització de la matrícula 
Durant el període de matrícula les famílies hauran de confirmar si accepten la plaça que 
els ha estat adjudicada al centre i aportar, si s’escau la documentació que manqui. 
 
2.3 Un cop s’ha formalitzat la matrícula al centre, s’enviarà una carta a 
cada família amb la documentació següent: 
Carta informativa amb el següent contingut (annex 2): 
❏ Convocatòria reunió juny 
❏ Invitació festa fi de curs 
❏ Horari i calendari del proper curs 
❏ Llibres de text i material complementari 
❏ Informació procediment compra material fungible 
❏ Reunions inici de curs 
❏ Subvencions i ajuts que s’ofereixen 
❏ Roba esportiva 
❏ Menjador i servei d’acollida matinal 
❏ Reunió especial, al setembre, pels alumnes de 3 anys 
❏ Activitats extraescolars 
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Documentació que s’adjunta a la carta: 
❏ Carta de compromís educatiu 
❏ Llistat de material i llibres de text i full d’adhesió al programa socialització llibres 
❏ Autorització sortides a peu 
❏ Drets d’imatge a web d’escola, intranet i ús escolar 
❏ Administració general ibuprofè i paracetamol 
❏ Informació sobre l’AMPA i afiliació 
❏ Informació de Xauxa i serveis d’acollida de matí i de tarda 
❏ Criteris sanitaris i protocols d’al·lèrgies 

 
2.4 Reunió amb les famílies d’alumnat nou-matriculat. Benvinguda. 
L’organitza l’equip directiu.  Aquesta reunió es farà a finals de juny/principis de setembre i 
els objectius generals són: 
❏ Tenir un primer contacte directe amb les famílies del alumnes que han d’iniciar la 

seva escolarització al centre. 
❏ Aclarir dubtes sobre funcionament, ideari, servei que ofereix el centre... 
❏ Informar sobre la distribució d’alumnes a cada grup de 3 anys. 
❏ Justificació de l’entrada progressiva dels alumnes a 3 anys durant els primers dies 

de setembre. 
❏ Visitar les instal·lacions si s’escau. 
❏ Convidar les famílies a assistir a la festa de fi de curs. Aquesta festa és una tradició 

de l’escola, una jornada de portes obertes, i representa un bon moment per viure la 
part lúdica del centre. Es segueix el guió que es pot veure a l’annex 3. 

 
2.5 Criteris que es segueix a l’hora de confegir els grups d’alumnat 
matriculats a EI1 (3a) 
Per a fer aquesta distribució es segueixen uns criteris que permeten, d’una manera 
objectiva, confegir dos grups heterogenis i compensats. Aquests aspectes queden recollits 
al Projecte Educatiu del Centre i són els següents que es detallen a continuació: 
❏ Haver estat o no a llar d’infants. 
❏ Ser nen o nena. 
❏ Haver nascut el primer o el segon semestre de l’any. 
❏ Si hi ha bessons, se’n posarà un a cada grup. 
❏ Alumnes amb el mateix nom, un a cada classe. 
❏ Els alumnes amb llengua materna distinta al català o castellà i els alumnes amb 

necessitats educatives especials, es reparteixen equitativament. 
 
Si així es considera, també es poden tenir en compte altres consideracions molt 
significatives aportades per la llar d’infants o l’EAP. 
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2.6 Actuacions d’entrada progressiva de l’alumnat de tres anys 
El Departament d’Educació autoritza fer l’entrada progressiva dels alumnes de tres anys 
durant els primers dies d’inici del curs per tal de facilitar la seva atenció  a l’hora de fer 
l’adaptació al Centre. 
Es farà durant la primera setmana del curs escolar. La recepció de famílies es realitzarà 
durant una franja de 30’ per a cada espai de recepció i facilitar l’entrada al grup. Es 
programa de manera progressiva per a facilitar les interaccions entre els nens i nenes del 
grup i poder establir així vincle amb el/la tutor/a referent, poc a poc. L’entrada doncs 
queda alterna: del total del grup un terç d’alumnes de cada classe vindrà de 9 a 10:30 per 
poder marxar, l’altra terç d’11 a 12:30 i la resta de 15 a 16:30. D’aquesta manera el grup 
classe es redueix a un terç durant la primera setmana d’incorporació al ritme escolar. 
Per suposat, l’escola insta que durant aquest període, considerem bàsic d’adaptació, les 
famílies tinguin consideració d’abstenir-se en la mesura del possible dels serveis d’acollida 
(matí/tarda). 

Recursos humans d’escola: Durant el mes de setembre, tots els recursos de suport 
humà, docents i especialistes, es destinen a Educació Infantil, on es concentren 
majoritàriament a les aules de 3 anys(actualment representa més de 25h/s). En cas de 
necessitat també s’hi destinen altres recursos que disposa el centre.  

Recursos humans de menjador. Durant el mes de setembre el monitoratge del 
menjador s’apropa a les aules, a recollir a l’alumnat que empri aquest servei, una estona 
abans de l’hora de sortida per poder atendre’ls d’una manera més tranquil·la i intensiva. 
 
2.7 Actuacions de l’equip docent /coordinació amb les llars d’infants i 
altres 
L’equip realitza una visita de traspàs informatiu tant amb Xauxa com amb la Rialla, els dos 
llocs majoritaris de matrícula a l’escola. ED informa als tutors/es dels trets evolutius de 
l’alumnat. 
Durant la primera setmana de setembre, dins l’horari laboral, docents i especialistes 
destinats a infantil, 3 anys, realitzen una reunió amb les famílies. A grans trets serà 
moment per conèixer-nos, informar específicament les rutines d'infantil (3a.) i d’establir els 
mecanismes informatius. 
 
L’objectiu d’aquesta reunió és informar sobre: 

• Concreció de l’entrada progressiva durant els primers dies de curs. 
• Material personal (muda de recanvi, estris de neteja personal, etc.). 
• Full d’autorització de recollida d’alumnes. Informació de les característiques i 
intencionalitat del full. 
• Entrega autorització sortides de l’entorn. 
• Verificació  d’autorització de dret d’imatge. . Informació de les característiques i 
intencionalitat del full. 
• Recollir 1 fotografia dels alumnes. 
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2.8 Si l’alumn@ ja ha estat escolaritzat anteriorment 
Es demana al centre de procedència, des de secretaria l’expedient de l’alumn@ (veure 
protocol EValisa). Es cas de tenir informació d’algun tipus d’incidència significativa 
s’agilitarà la recerca d’informació. 
Durant les primeres setmanes del curs hi haurà una entrevista família i tutor/a per recollir 
dades generals de l’alumn@: d’escolarització, evolutives i familiars. (falta elaborar un 
model) i per resoldre els dubtes que la família pugui plantejar.  
El/la tutor/a del grup classe on hagi estat adscrit vetllarà per facilitar la integració de 
l’alumn@ dins el grup i el centre. Gestionarà el lliurament i recollida del fulls d’autorització 
de sortides, que lliurarà a l’arxiu del centre una vegada estigui complimentat. 
 

3.. Quan l’alumnat s’incorpora un cop iniciat el curs. 
Formalització de la matrícula. 
Entrevista família i equip directiu per donar informació del centre i ensenyar l’escola, i per 
recollir dades generals de l’alumn@: d’escolarització, evolutives i familiars, que s'adjunten 
a l’expedient de l’alumn@. 
L’equip directiu lliura a les famílies la documentació següent i cada tutor farà el seguiment 
dels punt marcats amb * en el CONTROL de l’ALUMNARI (.excel d’escola i carpeta): 
❏ Tríptic informatiu de centre. 
❏ *Material personal necessari (muda de recanvi, estris de neteja personal, 1 

fotografia. 
❏ *Relació del material fungible de cada nivell i full d’ingrés. 
❏ *Full d’autorització de recollida d’alumnes (comunitat de petits i mitjans) 
❏ *Full d’autorització de dret d’imatge  
❏ *Llibres de text i de material complementari. 
❏ Informes dobles, autoritzacions sortides, llistat NESE, ... 

 
Circular o informacions a l’inici de curs: 

• Informació procediment compra material fungible. 
• Roba esportiva. 
• Menjador, berenar i servei d’acollida matinal/tardes. 

❏ Circular d’activitats extraescolars. 
❏ Informació sobre l’AMPA i afiliació 
❏ Criteris sanitaris i protocols al·lèrgies. 

 
3.1. Si l’alumn@ ja ha estat escolaritzar anteriorment al sistema educatiu 
català. 
Es demanarà al centre de procedència, des de secretaria l’expedient de l’alumn@ (veure 
protocol E-Valisa). Es cas de tenir informació d’algun tipus d’incidència significativa 
s’agilitarà la recerca d’informació. 
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Al finalitzar el primer mes d’escolarització al centre, el/la tutor/a farà una entrevista amb la 
família per fer el seguiment del procés d’adaptació i per resoldre els dubtes que la família 
pugui plantejar. 
El tutor/a del grup classe on hagi estat adscrit vetllarà per facilitar la integració de 
l’alumn@ dins el grup i el centre. 
 

4. Alumnes de nova incorporació al sistema educatiu català 
En el moment de formalitzar la matrícula, en cas que les famílies desconeguin les llengües 
oficials, l’escola pot demanar un traductor/ intèrpret per tal de facilitar la comunicació 
(Servei inexistent en el nostre municipi). 
El centre també pot disposar de material editat pel Departament d’Educació en diferents 
llengües: 

• Documents necessaris per a la matrícula 
• Dades familiars 
• Serveis que ofereix el centre 
• Horari del centre 
• Horari del menjador 
• Autorització de sortides 
• Justificant d’absències 

 
L’equip psicopedagògic del centre farà una avaluació inicial dels aprenentatges previs, 
coneixement de la llengua escolar i desenvolupament maduratiu, per tal de decidir 
l’adscripció.  
 
S’ha de tenir present que en un grup d’edat homogeni és més fàcil la socialització, i que la 
relació amb els iguals facilita l’adquisició de les pautes de comportament; però si el 
desfasament en els coneixements és gaire gran, s’ha de valorar la possibilitat d’adscripció 
en un nivell per sota de la seva edat. Caldrà analitzar i valorar la dinàmica del grup al qual 
s’ha d’integrar. Model del Departament – Pla d’acollida- avaluació inicial de l’alumne. 
 
4.1. Actuacions del tutor/a. 
❏ Rebre l'alumnat i fer la presentació als companys/es i docents que intervenen a 

l’aula. 
❏ Organitzar un petit grup d’alumnes que durant un període curt de temps assumeixi 

responsabilitats com ara: 
• Compartir amb l’alumn@ nouvingut algun càrrec de la classe. 
• Tutoritzar i acompanyar la proposta educativa. 
• Guiar en el canvi d’aules, en les sortides a l’entorn, etc 
• Ser el referent davant de qualsevol dificultat quotidiana. 
• Ajudar en activitats concretes d’aprenentatge. 
• Acompanyar i tenir present, a les hores d’esbarjo, menjador, entrades i sortides. 
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❏ Planificar activitats per a donar a conèixer la seva cultura al grup classe (escriure el 
nom dels companys amb la seva llengua, aprendre cançons, llegir un text, muntar 
un racó amb fotografies...) 

❏ Explicar les pautes i normes de convivència. 
❏ Preveure el material que l’alumn@ necessita. 
❏ Responsabilitzar-se del seguiment del procés d’aprenentatge: 

• Adaptació i planificació de l’horari a les necessitats d’aprenentatge, sobretot de la 
llengua. Amb coordinació amb la cap d’estudis i la mestra d’educació especial. 
• Realització d’adaptacions curriculars, si s’escau. 
• Coordinar la intervenció dels mestres que intervenen a l’aula. 
• Valorar el progrés i replantejar si s’escau la metodologia, els continguts i els 
materials. 
 

4.2. Estratègies comunicatives per tot l’equip docent. 
❏ Assegurar-nos que quan parlem ens escolten. 
❏ Parlar-li directament amb contacte visual, així percebrà el nostre interès. 
❏ Parlar a poc a poc, amb frases curtes i estructures correctes. Repetir, si cal, una 

explicació a nivell molt bàsic. 
❏ Reforçar la informació bàsica amb codis verbals, gestuals i d’imatges. 
❏ Facilitar la seva participació com més aviat millor. 
❏ Potenciar activitats on es vehiculi la llengua oral i que impliqui comunicació i relació 

entre companys. Aprofitar el temps d’esbarjo per practicar l’ús de la llengua en 
situacions de joc amb els companys. 

❏ Demostrar comprensió i reforç positiu vers el mínim intent de comunicació i de 
fer-se entendre, evitant caure en un procés de correcció que pot limitar a l’alumne 
les ganes d’expressar-se. 

❏ Donar temps per a interioritzar l’aprenentatge de la nova llengua. La producció oral 
anirà en funció de les característiques de cada alumne i no és recomanable forçar 
excessivament aquesta producció. És aconsellable afavorir activitats que comportin 
una immersió com ara utilització dels mitjans audiovisuals. 

 
 

5. Incorporació d’alumnes amb necessitats educatives especials 
En el moment de sol·licitar la família una plaça al centre, la persona que l’atengui i reculli 
el full d’inscripció, demanar explícitament si és necessari marcar la casella de N.E.E. Si és 
el cas, s’informarà l’EAP perquè valori si s’ha de fer un dictamen, i/o orienti al centre sobre 
l’escolarització de l’alumn@. El centre, si és el cas, es posarà en contacte amb el centre 
de procedència i demanarà informació i l’expedient acadèmic. 
 
Si un alumne/a s’incorpora al centre durant l’etapa de Primària es realitzarà una avaluació 
inicial de les àrees instrumentals per tal de conèixer el nivell de l’alumn@ i decidir les 
mesures que el centre prendrà per a la seva atenció. En aquesta avaluació inicial hi 
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intervindran tutor o equip de cicle i d’especialistes i mestr@ d’educació especial juntament 
amb el suport de l’equip psicopedagògic. 
 

6. Acollida del professorat. 
L’objectiu és donar informació al professorat que s’incorpora per primera vegada al 
Centre, dels aspectes d’identitat, organitzatius i metodològics més significatius per tal 
facilitar una ràpida integració. Inclou entre altres aspectes: dades identificatives del centre 
i dades d’organització del centre com ara l’horari, els nivells educatius i els canals 
informatius oficials. Així a l’escola hi consten el Document d’inici de curs amb orientacions 
de l’organigrama i protocols a seguir i el Pla d’acollida a mestres per a quan s’incorporen 
de nou a l’escola amb el curs ja iniciat. 
 
Aquestes dades són de rigurosa lectura. 
 
6.1. Organització general. 
 

Criteris de no assistència al centre.  
Criteris sanitaris / accidents / medicaments (segons normativa RRLL). Per disminuir 
raonablement el risc de contagi, l’escola demana respectar les següents normes 
d’actuació: 
1. No s’acceptarà l’entrada de l’alumnat, en cap cas, quan presenti : 
a) Febre (temperatura superior a 37º). 
b) Diarrees líquides. 
c) Erupcions i altres alteracions de la pell (tret si duen informe del pediatr@ amb el 
diagnòstic i indicant que no són contagioses). 
d) Conjuntivitis sense tractament. 
e) Polls (fins a la desaparició total de l’insecte i de les llémenes) 
2. En cas de malalties víriques: respectar el període de baixa que fixi el 
pediatre. 
3. L’Escola no subministrarà, per norma, antibiòtics ni antitèrmics. Només es 
subministraran antitèrmics en casos urgents i antibiòtics a finals de tractament prèvia 
autorització expressa. 
4. Per qualsevol altre medicament que s’hagi de subministrar 
indispensablement en horari escolar, serà necessària la prescripció facultativa amb 
les instruccions pertinents de l’administració d’aquest per escrit. Perquè sigui efectiu 
aquest subministrament s’haurà d’haver consultat primer amb la direcció de l’Escola. 
5. En cas d’accident o de no trobar-se bé un alumne, s’avisarà a la família. En 
cas de no poder establir comunicació, el/la tutor/a l’atendrà en primera instància.  
Si hi ha gravetat aparent, ens posarem en contacte amb el Cap de Sant Antoni i es 
procedirà segons les instruccions donades. 
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Normes d’organització i funcionament del centre 
Document inclòs al PEC de rigurosa referència en matèria d’actuacions i formes d’actuar 
de manera disciplinada i respectuosa entre i amb la resta de la comunitat educativa. 
L’escola motiva el diàleg reflexiu, promociona l’autoregulació i fomenta l’escolta activa en 
la seva acció tutorial. 
S’inclou ‘les tutories individualitzades’ en el programa setmanal de l’alumnat i la tutoria 
amb gran grup pel foment de dinàmiques compartides de cohesió i reflexió conjunta. Tot i 
així, davant d’una actitud mereixedora de reflexió, si es considera que s’ha de reflexionar 
individualment, seran estones molt curtes fora l’aula ordinària, acompanyat/da d’un 
referent o en un altre grup i no s’utilitzarà mai com una mesura habitual reincident.  
 
Mecanismes de control dels alumnes que es queden al menjador 
Al menjador es queda alumnat fixe i esporàdic. Dels fixes es dóna el llistat a l’inici de curs i 
s’informa de les altes i baixes. Els/les  esporàdics/es són els/les  que comuniquen 
diàriament per l’administrativa de l’AMPA mitjançant paper o avís a l’alumn@. Per 
controlar aquest alumnat s’utilitzen tres mecanismes: 

  La família comunica a l’empresa de la sol·licitud del servei. 
  El/la tutor/a  i l’alumnat és avisat diàriament per l’administració. 
  Els/les  monitors/es passen llista en el moment de recepció de l’alumnat. 

 
Organització de l’horari. Ús social del centre a partir de les 16:30 h. 
AMPA: Activitats extraescolars de dilluns a divendres per les tardes ofertes a alumnat i 
famílies. Tots els alumnes que realitzen les activitats extraescolars es queden a berenar a 
l’escola. El claustre és informat dels espais que empren les extraescolars.  
També es coordinen trobades de formació i reunió docent. 
S’organitzen activitats conjuntes amb Ajuntament, sobretot per Nadal i Sant Jordi. 
Reunions en Junta de l’AMPA, formacions de docents i reunions pel seguiment de 
projectes i programes d’escola.  
 
Manteniment centre 
Per garantir un manteniment eficaç establim que qualsevol docent que detecti alguna 
anomalia en el funcionament de les instal·lacions del centre ho comuniqui a consergeria 
(bidell) que juntament amb direcció passen l’avís a l’Ajuntament que és qui s’encarrega del 
manteniment de l’edifici. 
 
Coordinacions de circulars, sortides... 
Tot i que l’escola aposta pel no paper, encara hi ha informacions que necessiten el retorn 
amb la signatura de les famílies, donant així el seu vist i plau. Aquests papers són:  
o Les circulars que són d’informació per a les famílies, es reparteixen directament als 
interessats.  
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o Les sortides que s’organitzen al llarg del curs han d’estar aprovades pel consell escolar i 
constar a la programació general. Per a totes les sortides cal la corresponent autorització 
de les famílies. Les autoritzacions poden ser per a tot el curs, en el cas de les sortides a 
l’entorn proper de l’escola, o específiques per a la sortida programada, en el cas de les 
sortides d’un dia o estatges en colònies i convivències. Correspon a cada docent 
responsable d’un grup tutorial revisar i guardar les autoritzacions a la carpeta de 
l’ALUMNARI fins acabar el curs escolar. 
 
Pla de Formació Permanent al centre 
Assessorament, reciclatge i formació de l’equip docent en el centre:  

- Formació presencial de resolució de problemes. Segarra. 
- Assessorament procés lectoescriptor. UAB. 
- Formació en Xarxa CB. Serveis Educatius. 
- Càpsules de reciclat en cultura digital. Coordinador TIC. 
- Tast en Educació Emocional. sEER. 

 
6.2. Cultura de centre. 
L’escola centra el seu foment educatiu a l’estudi tant individual com compartit i al foment 
d’ús d’estratègies d’aprenentatge-ensenyament tot respectant els ritmes i les tendències 
individuals. La diversitat és una riquesa i la seva atenció i servei, la constant del nostre fer. 
 
Es considera global i té mirada cap a Europa. Tractament disciplinari de les 
àrees de coneixement i l’oferta de continguts presentats en forma de projectes, dirigits i 
programats segons currículum per l’estudi del medi natural, social i cultural i centrats en 
els seus interessos tot estudiant un projecte interdisciplinar que ens vincula amb l’estudi i 
amb el nom de la classe a tots els grups tutorials. Desenvolupa una aposta en la 
distribució horària per flexibilitzar els grups tutorials tot desdoblant les especialitats i oferint 
grups reduïts amb temàtica específica de matemàtiques manipulatives, science lab, 
expressió oral i expressió escrita. 
 
Destaca com centre educatiu participatiu en activitats i projectes relacionats amb 
el desenvolupament cognitiu, la natura i el desenvolupament humà, la lectura com mitjà de 
creativitat i l’escriptura com medi transmissor d’idees amb finalitat comunicativa.  
 
Realitza formació permanent en xarxa, tot participant en sessions compartides amb 
altres escoles. Es vincula amb residència, casal d’avis, llars d’infants i institut de referència 
així com altres òrgans educatius atenent estudiants en període de pràctiques. Lidera 
tasques transformadores i innovadores tot oferint l’experimentació i la manipulació 
vivencial en tota la seva oferta educativa d’infantil i primària.  
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A més es manté solidària tot fomentant la participació en la Marató de TV3, la 
recollida de piles, la recollida de taps i la recollida de roba usada amb finalitats 
humanitàries. 
De tota la varietat de projectes i programes educatius destaquem els més arrelats a la 
història de l’escola i amb ells el vincle a la cultura de centre; 
 
• Política ambiental respectuosa: El centre té la política d’aplicar actuacions en 
benefici del mediambient i de la sostenibilitat local. Cultura de No paper i No plàstic. Entre 
altres realitza: 

❏ Recollida selectiva de les deixalles a classe.  
❏ Ús de recuperació de paper. 
❏ Fer fotocòpies per a les dues cares sempre que sigui adient i possible. 
❏ Papers d’esborrany a les classes. 
❏ Estalvi de soses a la màquina de rentar. 
❏ Reducció del flux d’aigua a les aixetes de lavabos d’aules. 
❏ Estalvi de llum en tancar les aules. 

 
• Projectes d’innovació: 

- Escola STEAM: projecte centrat en les ciències, les matemàtiques i l’art a 
l’escola. Actualment a la fase II de III. Patrimoni apadrinat per generar accions 
beneficioses la Riera SAV. Es genera un quadern de camp anualment on es 
recullen produccions individuals i de grup entorn les plantes de riera. A més també 
inclou les accions i actuacions de l’escola i dels grups en relació al coneixement i 
reconeixement de les plantes de l’entorn i a l’estudi de les seves propietats. Es 
vincula si s’escau amb el projecte interdisciplinar i/o amb el programa de patrimoni 
apadrinat. Pensament mètode científic. 
 

- Apadrinament de patrimoni: La Riera de Sant Antoni. Mobile History Map. 
 

- Xarxa de Competències Bàsiques (III): projectes i la seva avaluació 
 

- E-Twinning: projectes compartits amb escoles d’Europa. Projecte d’innovació 
online en llengües estrangeres per tal de millorar l’expressió i comprensió oral en 
anglès. 

- Referent de zona en Suport Vital Bàsic: Introducció protocol en situació 
d’emergència. Alumnat de tota l’escola realitza càpsules de formació i es realitza 
una actuació compartida el dia Mundial destinat a la conscienciació de l’aturada 
cardíaca. 
 

• Projecte Cantània: 
El centre participa en el projecte Cantània amb l’alumnat d’EP5 juntament amb escoles del 
voltant.  
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• Foment d’habilitats i estratègies matemàtiques. Cangur i Esprint. 
L’escola participa de manera voluntària en les proves matemàtiques de l’Esprint i les 
convocatòries de les proves Cangur tot participant amb l’alumnat de cicle superior. 
Calendaritza una setmana amb propostes per cicles. Pensament lògico-computacional. 
 
• Foment de la lectura: participació al Certamen de Lectura en Veu Alta. A més 
d’oferir estones de lectura diària a l’aula, lectura compartida a la setmana, lectura de 
padrins i fillols (EP1 i EP4) quinzenalment, bibliopati trimestral i una visita a la Bib SAV 
durant el curs.Expressió oral coherent i discursiva. 
 
• Foment hàbits saludables: taller higiene personal (EP3), taller higiene postural 
(EP5), taller policia vehicles rodats (EP5 i EP6), tallers mediambientals (EP) i Fruita a 
l’escola (EI-EP). 
 
• Ús de l’agenda escolar: Canal comunicatiu corporatiu.Procediment d’ús: 
registre de les tasques encomanades, s’apuntaran per al dia que s’han de lliurar. És 
necessari que cada inici de curs es faci la presentació i es parli dels aspectes específics 
del nostre centre que es troben als primers fulls de l’agenda. 
 
• Relació família escola 

Obertura: Al llarg de la història del centre, s’ha mantingut una bona relació família- 
escola. Per a l’educació de l’alumnat és important que hi hagi un intercanvi sòlid 
d’informació entre mestres i família. Pensem que hem de ser una escola oberta, on l’accés 
dels familiars sigui fàcil. Això es veu reflectit en que els acompanyants entren al recinte 
escolar per deixar o recollir els fills/es, accedeixen a les aules o altres indrets del centre 
per observar tasques realitzades, participen en tallers, ens organitzen festes i portes 
obertes...  

 
Entrevista amb les famílies: Durant cada curs escolar hi haurà com a mínim una 

entrevista personal amb els referents de cada alumn@. També sempre que un pare/una 
mare o un mestr@ ho demani. D'aquesta, o aquestes entrevistes, en quedarà constància 
escrita seguint el model que consta compartit al Drive. Es signen els acords i les 
informacions intercanviades. Si s’escau s’ofereix una còpia a la família i es guarden els 
originals dins el portafolis transparents individuals de l’ALUMNARI fins arxivar, a final de 
curs pels tutors, a l’arxiu de cada alumne, on s’hi aniran afegint els successius juntament 
amb la còpia dels butlletins individuals del curs. Els models els trobareu compartits al 
DRIVE o als annex de la programació d’acció tutorial del centre. 
 

● AMPA- Associació Mares i Pares d’alumnat: Les activitats afavoridores de la 
convivència i la benvinguda a les famílies que vincula l’AMPA amb les famílies i 
l’escola són: 
❏ Servei de menjador. 
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❏ Servei d’activitats extraescolars. 
❏ Acompanyament a les festes de l’escola Nadal i Carnaval. 
❏ L’hora del conte per famílies benvingudes d’infantil EI1. 
❏ Berenars solidaris durant el curs. 
❏ Recollida de taps amb finalitat solidària. 
❏ Regal de Nadal (EP3-EP6) i tió (EI1-EP2). 
❏ Recepció de famílies durant les portes obertes. 
❏ Dinamització festa de final de curs. 

 
6.3. Organització bàsica d’escola per al professorat nouvingut. 
• Acompanyament del professorat nou.  

- Entrega pla d’acollida i material del web d’escola.  
- Assignació d’un/a company/a que coneix l’escola. Dedicar esforç humà a facilitar 
la integració d’un/a mestre/a nou al centre perquè sabem que el dia a dia porta 
dubtes. Pensem que una manera de resoldre-ho és assignar un/a mestre/a amb 
experiència al centre que tutoritzi aquest nou company/a. Aquest/a mestre/a 
“acompanyant” serà algú del mateix cicle o de la mateixa especialitat, qui pot 
inicialment acompanyar les tasques inicials d'adaptació a  més d’incloure les 
orientacions de la coordinador/a de la comunitat on sigui assignat/da. 

 
• Organització de coordinacions de comunitats 

- Funcionament de les comunitats 
- Llistat de llibres, material fungible i no fungible 
-  Metodologia de d’àrees: Continguts curriculars, objectius mínims de nivells, 
rúbriques 
- Aspectes propis de cada comunitat: orientacions per nivells de rutines, albums, 
tasques autònomes a casa... 
- Sortides i colònies, gestió i periodicitat 
- Normes d’utilització de les llibretes, agenda, deures, llibres i altres materials 
- Projectes de centre i procediment d’actuacions, quan s’escaigui (comissions, 
STEAM, Xarxa CB, festes, Prim-Secun, coordinacions del Departament, etc). 
- Pla d’acció tutorial: programació viva que es recull al 1Q i 2Q 
- Llibreta delegats/des d’aula i ambientals 
- Alumnari i Carpeta negra. Facilitar als/a les mestres, sobretot de nova 
incorporació, el traspàs d’informació d’alumnat entre cicles o entre nivells 
- Localització i procediment dels expedients acadèmics de l’alumnat. 

• Llistats que es faciliten a l’inici de curs 
- Alumnes amb dades bàsiques de convivència. 
- Registre comparatiu de les proves internes de nivells/cursos inferiors i actuacions 
de millora. 
- Llistat intoleràncies i al·lèrgies. 
- Graella proves internes: comparatives i gràfics. 
- Graella de diversitat/ llençol NESE / adaptacions . 
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- Control d’assistència mensual: entrega en mà a personal Administració. 
- Seguiment i avaluació: graella de grup i individual. 
- Llistat de delegats/des i delegats/des ambientals . 
- Llistat de noms de les classes. 
- Alumnat que agafa transport, es queden al menjador i/o fan activitats 
extraescolars. 
 

• Organització d’aula 
Hi ha elaborat un recull d’organització d’aula de tots els cicles al document de referència 
de l’Escola per dins, comú a tots els nivells educatius. La coordinació a més,  facilita i 
dona setmanalment les orientacions oportunes en sessió de comunitat. Hi ha franja 
horària per l’establiment de pautes comunes a tots els nivells. 
Es considera del tot necessari seguir les pautes d’organització establertes durant el curs, 
ja que corresponen a una decisió consensuada a la comunitat, per tant són elements 
organitzatius que formen part de la línia de centre. Això permet que els alumnes d’un nivell 
segueixin una mateixa pauta afavorint així una unitat d’acció en les activitats 
d’ensenyament- aprenentatge del centre per aconseguir uns continguts d’actituds, valors i 
normes compartits per tothom. 
Qualsevol modificació cal haver-la consensuat i evitar sempre que es prenguin maneres 
d’actuacions unilaterals. D’aquesta coherència de fer, se’n beneficia l’alumnat i en 
definitiva la resta de la comunitat educativa. 
 
6.4.Organització metodològica 
Les bases psicopedagògiques que fonamenten el currículum, determinen una manera 
d’entendre l’educació i es basen en els criteris que sustenten l’enfocament constructivista. 
A través de la tria de material i de l’organització de l’horari, el centre ha determinat una 
manera de treballar les diferents propostes curriculars. Això vol dir una orientació 
metodològica concreta que els mestres que s’incorporen hauran de seguir. 
 
Prioritats sistematitzades: 
❏ Infantil: 

- Rutines de bon dia 
- Promoció d’experiències i vivències compartides. 
- Oferta de joc simbòlic a The Village 
- Manipulació i experimentació en sessions de MICROESPAIS  
- Desdoblaments de grup en psicomotricitat i anglès sempre que sigui possible 
- Tallers internivells una tarda setmanal 
- Nom de la classe segons el projecte Interdisciplinar d’escola (ANIMALS) 
- Vincle amb famílies- POC: Protagonista-Oficis-Conferències. Expressió oral. 
- Estones de l’hora del conte, grafomotricitat i joc creatiu 
- Sortida de l’entorn: Ermita Sant Lleïr 
- Colònies de cohesió grupal a l’inici d’EI3 
- Agenda comunicativa vincle amb família 
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Prioritats sistematitzades: 
❏ Primària 

- Rutines de coneixement: dictat, càlcul i lectura 
- Oferta d’experimentació en sessions de Grups Reduïts 
- Horari desdoblat a EF i anglès pel tractament tutorial de les àrees instrumentals. 
- Nom de la classe segons el projecte interdisciplinar d’escola 
- Delegats/des d’aula i ambientals. Pla d’acció tutorial. 
- Sortida de l’entorn per a cada nivell. 
- Matemàtiques manipulatives i vivencials. 
- Estudi continguts de medi natural, social i cultural mitjançant projectes 

 
Les sortides programades es relacionen amb els continguts d’àrees per nivells.  

● Programació: Cal presentar la programació de cada àrea, els coordinadors 
faciliten les tasques orientatives. S’inclou una programació de medi natural i la 
programació del projecte interdisciplinar. La programació setmanal es recull amb 
una llibreta a la taula del mestre per cobrir substitucions i seguir el ritme d’aula. 

● Avaluació: l’escola té estandaritzades unes proves internes relacionades amb la 
lectura, la comprensió i la velocitat i amb les matemàtiques. Resta una còpia 
d’aquests documents a la carpeta NEGRA de cada grup- ACADÈMICA.  
Es realitza una primera sessió avaluativa de seguiment d’aspectes de convivència 
durant el primer trimestre on s’inclouen unes notes orientatives de les àrees 
instrumentals segons valoracions d’aula i resultats de proves internes. S’entrega 
informe EXCEL al desembre. Al final del primer quadrimestre es realitza una 
setmana pel seguiment dels PI i de les adaptacions metodològiques i curriculars i 
s’inclou l’avaluació acadèmica del grup i de l’alumnat interna i s’esdevenen unes 
notes que s’inclouen a l’informe ESFERA segons àrees, dimensions i 
competències. Es genera acta de sessió d’avaluació amb els assistents i els 
acords. El segon quadrimestre es realitza el mateix tipus d’informe amb el 
seguiment de les àrees, les seves dimensions i les competències pròpies tot 
complimentant l’informe anterior. S’inclouen aspectes de seguiment tutorial com 
actitud, responsabilitat i implicació en l’estudi als dos butlletins.  

 
Al final de nivell es realitza el tancament i promoció o no* de l’alumnat a l’ESFERA tot 
generant els butlletins normatius de finals de nivell i les actes avaluatives que es registren 
amb els acords dels assistents. Resta una còpia d’aquests documents a la carpeta 
NEGRA de cada grup- ACADÈMICA.  
 
* s’inclouen criteris de promoció pels nivells als documents generals d’escola. 
És necessari conèixer els documents que regeixen i organitzen el centre: es poden trobar a 
la pàgina web https://agora.xtec.cat/esc-joancasas/ 
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ACOLLIDA DELS NOUS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 
Als nous membres del Consell Escolar se’ls lliurarà la següent documentació: 
❏ Projecte Educatiu de Centre. 
❏ Normes d’Organització i Funcionament del centre. 
❏ Programació general de curs. 
❏ Pla d’acció tutorial 
❏ Projecte Lingüístic 
❏ Pla TAC 
❏ Pla de convivència 

 
Se’ls  informarà del funcionament del consell escolar 
❏ Funcions del consell escolar (PEC). 
❏ Estructura i presentació membres actuals. 
❏ Mecanisme de renovació. 
❏ Calendari i horari de les les sessions i assumptes cíclics que es tracten en aquestes 

reunions (programació general i memòria del curs, liquidació de despeses i 
presentació del pressupost, control del procés de preinscripció i matrícula, etc.). 

❏ Característiques de funcionament intern. 
 
Tanmateix es manifestarà que el centre posa a disposició dels/de les membres del consell 
espais per convocar reunions, fotocopiadora per a circulars o qualsevol altre element que 
faciliti la relació entre representants i representats. 
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ANNEX 
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Annex 1: INFORMACIONS PREINSCRIPCIÓ-MATRÍCULA el qual contindrà els següents         
apartats : 
- Dades generals. 
- Trets d’identitat del Projecte Educatiu. Projecte lingüístic. Normes d’Organització i           
Funcionament del Centre. 
- Trets destacats dels Projectes d’escola. 
- Horari general del centre i calendari acadèmic. 
- Celebracions, festes, sortides, agenda... 
- Comunicació família - escola (reunions, entrevistes, informes). 
- Organització del subministrament: material fungible, xandall, agenda, llibres de text. 
- Programes que es desenvolupen. 
 
 
 Annex 2 - CARTA INFORMATIVA A FAMÍLIES: 
- Convocatòria reunió juny 
- Invitació festa fi de curs 
- Horari i calendari del proper curs 
- Llibres de text i material complementari 
- Informació procediment compra material fungible 
- Reunions inici de curs 
- Subvencions i ajuts que s’ofereixen 
- Roba esportiva i hàbits d’higiene escolar 
- Protocol de com menjar a l’escola: Esmorzar, menjador, berenar i servei d’acollida 
- Reunió especial, al setembre, pels alumnes de 3 anys 
- Activitats extraescolars 
Documentació que s’adjunta a la carta 
- Llistat de material i llibres de text i full d’adhesió al programa reutilització de llibres 
- Full d'encàrrec roba esportiva 
- Informació sobre l’AMPA i afiliació 
- Criteris sanitaris 
 
 
Annex 3- GUIÓ ENTREVISTA FAMÍLIES NOUVINGUDES A L’ESCOLA 
- Tenir un primer contacte directe amb les famílies de l’alumnat que ha d’iniciar la seva                
escolarització al centre. 
- Aclarir dubtes sobre funcionament, ideari, servei que ofereix el centre... 
- Informar sobre la distribució d’alumnes a cada grup de 3 anys. 
- Justificació de l’entrada progressiva de l’alumnat d’EI1 (3a) durant els primers dies de              
setembre. 
- Visitar les instal·lacions si s’escau. 
- Convidar les famílies a assistir a les festes d’escola perquè representa un bon moment               
per viure la part lúdica-educativa del centre i la cohesió de la comunitat.  
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Annex 4- Resultats de la diagnosi: dades recollides. Centre i Departament.  
La recollida de dades és fonamental per a realitzar plans d’escola que s’ajustin a la 
realitat. Per l’elaboració del pla de convivència inicialment l'escola ha comptat amb forces 
mecanismes Els centres educatius comptaran, per a l’elaboració i desenvolupament del 
Projecte de convivència, amb l’assessorament dels Serveis Territorials o el Consorci 
d’Educació de Barcelona i de la Inspecció d’Educació, i també amb cursos en el marc del 
Pla de formació de zona. 
Per l’elaboració s’ha tingut present tres fonts d’informació: aplicatiu ofert per Departament 
d’Educació ; Pla TAC, enquesta a alumnat- famílies- docents. 
 
S’adjunta document de diagnòstic del Departament d’Educació. 
Dades recollides de centre: enquesta famílies, alumnat i mestres i altres professionals. 
Gràfics d’estudi i resultats de fons de dades 2017-2020. 
 
 
 
 
famílies: 50 respostes novembre ‘19 
 

Participació de grups Canals comunicatius Espais d’aprenentatge 

Espais de diàleg Diàleg  Valoració pàgina web 
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Diàleg mediador Festes i el grau de gaudi Qualitat participativa 

Espais de participació Valoració valor estrella Índex de participació 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Educació Infantil i Primària 

ESCOLA JOAN CASAS 
Carrer Ramon Berenguer IV, n.21 
08459 Sant Antoni de Vilamajor 
Tel.93 845 21 50 
https://agora.xtec.cat/esc-joancasas/ 

 
 

Pla d’igualtat de gènere  
  BENVINGUDA A L’ESCOLA 

 
 

 

 

 

El Pla per a la Igualtat de gènere del sistema educatiu té una doble finalitat, per una banda 
aconseguir que l’acció educativa que es porta a terme als centres educatius de Catalunya 
estigui basada en els principis de coeducació i de la igualtat d’oportunitats i impliqui un 
canvi de mirada que permeti revisar l’enfocament dels continguts, les metodologies 
d’ensenyament per avançar en la construcció de models d’identitat no sexistes. 

Per altra banda també és necessària la incorporació de la perspectiva de gènere i la 
igualtat efectiva entre homes i dones en les polítiques educatives, la transversalitat de 
gènere és un deure dels poders públics reconeguda en la legislació europea i en la 
legislació catalana, i de manera molt específica en l’Estatut. 

Acord de Govern de 20 de gener de 2015 pel qual s’aprova el Pla per a la igualtat de gènere del sistema educatiu 

 
 
 
Document aprovat en sessió de Claustre telemàtic el 18 de març de 2020 i amb el suport del Consell Escolar 
a qui degudament s’ha presentat seguidament de manera telemàtica i extraordinària.Ha estat elaborat pels 
membres de la Comissió establerta per garantir la seva elaboració, consecució i seguiment a l’escola i 
revisat pels mestres docents durant el curs 2019-2020. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Les conductes socials es conformen en diferents àmbits i espais: l'escola, la família, els 
mitjans de comunicació... Al llarg d'aquest procés de socialització a través de les 
diferents etapes, els nens i les nenes, després adolescents, van assumint diversos rols i 
valors que potencien el desenvolupament de diferents capacitats en funció del sexe. 
 
El sistema educatiu ha de contribuir a eliminar els estereotips socials relatius al rol de 
dones i homes permetent un desenvolupament més equilibrat i lliure de la personalitat 
així com l'accés a les mateixes oportunitats, ajudant a construir relacions entre els sexes 
basats en el respecte i impulsant la participació d'homes i dones en tots els espais de la 
societat .Des de l’escola Joan Casas es pretén preparar l’alumnat per a la llibertat, 
preparar cada noi i cada noia perquè sigui qui desitja ser. Per tant, la llibertat, basada en 
el respecte i la igualtat entre les persones és fonamental perquè una societat creixi i es 
desenvolupi de forma adequada. 
 
La inclusió de la coeducació en el sistema educatiu, en general, i en el currículum de 
l'educació primària, en particular, es recolza en arguments legals i raons de tipus social. 
La contribució que el sistema educatiu ofereix pot ser especialment rellevant ja que, 
l'escola és formadora en actituds de nens i nenes. A més ofereix una plataforma 
excel·lent per a la superació de prejudicis sexistes i per a la provocació d'un canvi en 
profunditat de les estructures i de les pràctiques socials no desitjables. A les escoles, a 
més, és possible contribuir als processos de socialització de l'alumnat evitant estereotips 
sexistes. 
 
El pla d'igualtat entre homes i dones pretén educar en la igualtat, ajudar l'alumnat a créixer 
com a persones, a desenvolupar uns valors bàsics i obtenir un equilibri en el seu 
desenvolupament personal i adquisició de les competències bàsiques i això li faciliti la 
integració en la societat. L'educació per a la igualtat només és possible quan es presenta 
en una metodologia oberta, creativa i flexible que doni cabuda a una educació emocional 
que permeti projectar una veritable escola d'iguals.  
 
Una educació per a la igualtat ha d'estar centrada en el foment de l’estudi en grup, el 
diàleg, les relacions afectives, la resolució de conflictes, el respecte i la cooperació, 
incidint en la presa de consciència que tots i totes tenim drets a les mateixes oportunitats. 
En el nostre centre s'observa que encara existeixen actituds i comportaments en l'alumnat, 
el professorat i la comunitat educativa en general, que denoten que en gran manera 
continuen sent educats en els papers tradicionals de gènere, subsistint d'aquesta manera 
conductes sexistes, per això es fa important el desenvolupament d'aquest pla. 
Encara que el centre no disposa de molts recursos en matèria de coeducació, tant l'equip 
directiu com tot el professorat, presenten una bona predisposició per al desenvolupament 
d'aquest projecte, per la qual cosa es converteix en una meravellosa oportunitat per a la 
convivència. 
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Des del centre assumim que educar és formar a l'alumnat a adquirir totes les 
competències que li siguin necessàries en una societat de canvis i que, coeducar: 
 

a) Consisteix en el desenvolupament de totes les capacitats, tant de nenes com de nens, 
a través de l'educació. 
b) No significa aconseguir la igualtat sexual, perquè cada nen o nena té dret a ser 
diferent. 
c) Té com a objectiu fer persones dialogants i implica respecte cap a tot el que ens 
envolta: persones, medi ambient, animals. La coeducació és una gran garantia per a la 
prevenció de la violència. 
d) Significa educar per a la democràcia. No es pot parlar de democràcia mentre hi hagi 
desigualtats sobre la meitat del gènere humà. 

 
La intervenció en el marc educatiu estarà marcada pels quatre principis 
fonamentals d'actuació: 
 
● Visibilitat: El Pla d'Igualtat entre homes i dones ha d'estar present en els diferents 

àmbits de l'escola (família, professorat i alumnat) a través del llenguatge escrit i oral en 
els diferents suports d'informació utilitzats. 

 
Es tracta de posar en valor i donar a conèixer el treball de les dones en la història i la 
influència d'aquestes o de la seva absència en els models socials. Cal lluitar contra la 
injustícia, la desigualtat i els privilegis en una societat democràtica, ajudant a visibilitzar 
que nois i noies encara reben una socialització diferenciada en raó del seu sexe que els 
impedeix el seu ple desenvolupament, limita les seves capacitats i repercuteix en la 
generació de pensaments, actituds i hàbits diferents que condicionaran el seu 
desenvolupament personal a nivell social, educatiu i professional. 
 
● Transversalitat: L'enfocament transversal suposa la inclusió de la perspectiva de 

gènere en l'elaboració, desenvolupament i seguiment de totes les actuacions del 
centre.  

Per això, es treballarà de forma coordinada entre les diferents àrees i àmbits escolars. En 
cada nivell es revisaran llibres i materials didàctics per si calgués modificar-los. 
Finalment, serà tot el Claustre el que aprovi i desenvolupi cadascuna de les 
actuacions contemplades en aquest document. 

 
● Inclusió: Les mesures i actuacions es dirigeixen al conjunt de la comunitat educativa, 

és competència del professorat, alumnat i les seves famílies participar i col·laborar en 
el desenvolupament dels objectius plantejats en aquest document.  

Sí a la diferència, perquè la diversitat enriqueix les relacions; mentre que la desigualtat i la 
discriminació, les empobreix. Conciliar interessos i crear relacions de gènere més 
igualitàries, fan de la inclusió un dels principis fonamentals d’aquest document. 

 
● Paritat: La paritat constitueix un dret i un principi fonamental, necessari per a 

l'assoliment de majors cotes de justícia i llibertat en l'exercici de drets equitatius. 
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 La paritat real exigeix, d'una banda, la participació equilibrada de les dones i dels homes 
en la presa de decisió pública i política, i, per una altra, en l'àmbit familiar i en el privat, 
la corresponsabilitat dels homes i de les dones en les tasques de criança i cura 
d'acord amb un repartiment i gaudi equitatius. La presència paritària de dones i homes 
en diferents àmbits i categories professionals o en llocs de lideratge i de presa de 
decisions, ha de respondre a criteris de capacitat i formació equiparables i gaudir de 
similar consideració. 

 
Es considera, per tant, que oferir igualtat en l'educació als dos sexes és condició 
necessària perquè les potencialitats individuals d'homes i dones puguin estimular-se i 
desenvolupar-se. 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 
Els objectius que es pretenen aconseguir a llarg termini amb el desenvolupament 
del present Pla, són els següents: 
 
• Sensibilitzar a la comunitat escolar sobre la importància d’incloure la igualtat a l’escola 
per a aconseguir una convivència pacífica. 
• Conscienciar a l'alumnat dels avantatges de la igualtat per a prevenir les desigualtats, 
comportaments xenòfobs i racistes i conductes violentes que es donen en la nostra 
societat. 
• Mantenir un clima agradable per a la convivència, prenent com a punt de partida la 
igualtat. 
• Adquirir habilitats per a la resolució pacífica dels conflictes. 
• Afrontar un llenguatge coeducatiu, eliminant termes sexistes en el seu ús. 
• Conèixer la injustícia que han sofert històricament les dones. 
• Identificar i denunciar comportaments de violència de gènere. 
• Incloure, a través de les diferents activitats del currículum, la importància de la igualtat 
entre l'home i la dona. 
• Promoure, des de les primeres edats, la necessitat de compartir les activitats que 
realitzem en la llar entre tots i totes les persones que conviuen en aquesta. 
• Potenciar en l'alumnat el concepte de coeducació i d'igualtat mitjançant la transmissió de 
valors socials com la tolerància, el respecte, la igualtat, la justícia, la cooperació,... 
• Millorar les relacions personals entre l'alumnat, disminuint els conflictes i el sexisme en 
les situacions de joc. 
• Potenciar la col·laboració entre família i escola per a sensibilitzar a l'alumnat i a pares i 
mares de la importància de la igualtat de gènere. 
 

 

CONCRECIÓ D’OBJECTIUS 
 
Perquè la coeducació cali plenament en el nostre alumnat ha de tractar-se i 
visibilitzar-se des de tots els àmbits i tots els sectors de la nostra comunitat educativa. És 
per això que hem de traçar-nos objectius en cadascun dels sectors que la integren i 
marcar uns objectius anuals per a cada grup. 
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o Objectius pel professorat: 
 

✔ Utilitzar un llenguatge no sexista a classe. 
✔ Sembrar en l’alumnat la llavor de la tolerància i la igualtat, fent per això ús de 

debats i activitats que promoguin l’equitat entre les persones. 
✔ Promoure activitats on participin les famílies del centre, tant pares com mares. 
✔ Eliminar el joc sexista (colors estereotipats, jocs simbòlics tradicionals...). 
✔ Promoure activitats no sexistes en les zones d’esbarjo educatiu.. 
✔ Repartir equitativament les responsabilitats de classe entre tot l’alumnat de l’aula. 

 
o Objectius per a les famílies: 

 
✔ Donar a conèixer a les famílies aquest document. 
✔ Promoure activitats per a la participació de pares (no només de mares) en les 

activitats del centre. 
✔ Acudir a les reunions i xerrades que el centre convoqui relacionades amb la 

Igualtat. 
✔ Fer un repartiment equitatiu de les tasques de la llar a casa. 

o Objectius per l’alumnat: 
 

✔ Conèixer el significat de la paraula Igualtat. 
✔ Ser capaços d’estudiar en grups heterogenis, on puguin participar d’igual manera 

nens i nenes. 
✔ Fomentar una actitud de tolerància i respecte entre sexes. 
✔ Motivar a l’alumnat perquè formi part dels jocs tradicionals i no sexistes del pati. 

Així com de la integració de tot l’alumnat a les activitats d’escola. 
✔ Participar en campanyes de coeducació basades en la igualtat de gèneres des de 

l’escola o des d’entitats col·laboradores amb el centre. 
✔ Entendre les emocions de forma igualitària i no sexista per a desenvolupar 

l’empatia i l’expressió lliure de les emocions. 
 

ACTUACIONS CONCRETES PER INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE AL 

CENTRE. 

 

Al PROJECTE EDUCATIU: 

▪ Revisar el Pla de Centre per a eliminar d’ell qualsevol llenguatge sexista que 
pugui existir. 

▪ Detectar i corregir qualsevol ús de llenguatge sexista en documents del centre, 
així com en els recursos i materials didàctics. 

▪ Revisar i comprovar que els documents del Projecte Educatiu contemplen 
objectius destinats al desenvolupament de la igualtat entre homes i dones. 

▪ Col·laborar en l’elaboració del Pla d’Acció Tutorial per a així incloure objectius 
que incideixin en l’eliminació d’esteriotips sexistes en la nostra societat i que 
ajudin a educar alumnat autònom i crític. 
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▪ Fer complir el principi de paritat en els agrupaments de les classes (grups 
reduïts, desdoblaments, tallers...). 

▪ Incloure en les programacions didàctiques la Igualtat a l’aula. 
▪ Incloure en la formació al professorat algun curs relacionat amb la igualtat. 
▪ Col·laborar amb l’Ajuntament en les activitats relacionades amb la igualtat. 
▪ En el Pla de Convivència, els alumnes i les alumnes seran inclosos en 

l’exercici de la tolerància i la llibertat dins dels principis democràtics de 
convivència i prevenció de conflictes, juntament amb la resolució pacífica 
d’aquests. 

▪ Dins del Pla d’Acció Tutorial formarem a l’alumnat en el respecte dels drets 
fonamentals i en la igualtat efectiva d’oportunitats entre homes i dones. 

 
En les Normes d’Organització i Funcionament del Centre: 

▪ Es potenciarà la participació equilibrada en els jocs de nens i nenes, 
fomentant els grups mixtos i el desenvolupament tant de jocs motrius i 
esportius com d’uns altres més tranquils. 

▪ Es vigilarà que els espais siguin ocupats de forma equitativa (tant el pati com a 
les aules), sense acaparament per part de cap sexe. 

▪ Es buscarà l’equilibri i la proporció d’homes i dones en el repartiment de 
càrrecs, responsabilitats i tasques dins de l’aula per part del professorat. 

 

ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS PROGRAMADES. 

Al costat de les mesures a dur a terme durant tot el curs exposades fins al moment, es 
realitzaran unes propostes d’actuacions més específiques per a commemorar les 
següents efemèrides: 
 
❏ DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (25 DE NOVEMBRE) 

Es realitzen diferents activitats per a conscienciar a l'alumnat de la importància del 
respecte i igualtat de tracte cap a les dones. Els exercicis s'exposen per a donar-los a 
conèixer a la comunitat educativa. 
 
❏ FESTA DE NADAL (ÚLTIMA SETMANA DE DESEMBRE) 

Es participa en la Campanya del joc i joguina no sexista. Es recullen joguines usades que 
es lliuren a diferents associacions per al seu lliurament a les famílies necessitades. 
 
❏ DIA MUNDIAL DE LA NO VIOLÈNCIA (30 DE GENER) 

Ens centrem en la pau en l'àmbit escolar, encara que ampliant les mires en funció de les 
edats de l'alumnat. Des de la resolució pacífica de conflictes fins a l'estudi d'un conflicte 
actual a nivell mundial.  
 
❏ DIA MUNDIAL DE LES DONES I LES NENES A LA CIÈNCIA (11 DE FEBRER) 

Durant aquesta jornada es pretén conmemorar i alentar conèixer grans científiques arreu 
de la història i actuals que continuen el llegat d’investigació sovint en silenci. 
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PROCEDIMENT I INDICADORS PROPOSATS PER AL SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

D’AQUEST DOCUMENT. 

En aquest punt és important la coordinació i la col·laboració de tot el professorat del centre 
i del consell escolar.  
L'aprovació de les mesures i actuacions proposades per al desenvolupament d’aquest 
document en el centre correspon al Claustre i al Consell Escolar, així com la seva revisió i 
avaluació. 
Aquest projecte es valorarà tenint en compte les actituds positives cap a la reflexió i crítica 
en la igualtat entre dones i homes. 
 

L'avaluació es realitzarà en tres moments fonamentalment: 

▪ Al final de la realització de cada activitat (per a determinar l'èxit del seu 
desenvolupament, adequació,...). PER NIVELLS. Quedarà registre en forma de 
memòria d’activitats realitzades al centre. 

▪ Al final de cada trimestre, per a detectar assoliments, deficiències i propostes de 
millora. PER COMUNITATS. El seguiment quedarà registrat en les sessions 
d’avaluació tant de convivència com acadèmica.  

▪ En finalitzar el curs, moment en què s'elabora una memòria final en la qual 
quedaran reflectits també els assoliments, deficiències i propostes de millora. 
ESCOLA. 

 
Una vegada realitzada l'avaluació i la memòria del present document, s'inclouran per al 
pròxim curs aquelles mesures que s'hagin considerat oportunes per a la millora del seu 
desenvolupament i consecució d'objectius. 
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